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Jag skriver till dig från ett avlägset land ... Hent PDF Forlaget skriver: Orden avlägset land bär en mystik ton
de förflyttar sinnet till något helt annorlunda. Det var något som Sven Delblanc kände igen när han läste
orden i Gunnar Ekelöfs dikt, Jag skriver till dig från ett avlägset land. I denna bok analyseras mystikens
centrala roll i Ekelöfs och Delblancs författarskap och den relateras till deras livsuppfattningar. Skillnaden
kan tyckas stor mellan Delblanc och Ekelöf, den ene prosaförfattare med ordrika berättelser, den andre en
sparsmakad lyriker, men Delblanc hade också i likhet med Ekelöf en fot i den modernistiska traditionen och
bägge var de idédiktare. Det finns många beröringspunkter mellan dem i såväl dikt som tanke. Varken Ekelöf
eller Delblanc ville tillhöra någon kyrka men de var båda mottagliga för andliga och religiösa teman, som de
gav personliga tolkningar i sin konst. I ett par av bokens essäer analyseras deras gudsbilder, vilka båda har
kvinnliga förtecken. Vi får också läsa om inspirationen av bildkonst i författarskapen, Ekelöf tog intryck av

ikoner, Delblanc av den orientaliska mattan. De hade båda en starkt pessimistisk livssyn, deras syn på
samhället var mörk och i bägge författarskapen finns inslag av makt- och civilisationskritik. Även detta
berörs i denna insiktsfulla bok där sammantaget elva skribenter skriver utifrån olika teman kopplade till

bokens ämne. Boken baseras på material från ett seminarium om mystik och livssyn hos Gunnar Ekelöf och
Sven Delblanc på Sigtunastiftelsen hösten 2016 arrangerat av Gunnar Ekelöf-sällskapet och

Delblancsällskapet i samarbete med stiftelsen.
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